SOM DIVERSITAT
Performance sobre la diversitat funcional y la diversitat dels éssers

Ens agradaria que ens acompanyéssiu a gaudir d’ aquesta performance entorn a la diversitat dels éssers. LA
DIVERSITAT ENS REGALA INFINITES FORMES QUE ENS PORTEN A UNA IMAGINACIO TOTAL, SEGONS LA
PERSPECTIVA DE COM HO veiem, com SENTIM, com ho expressem!

DESCRIPCIÓ
Ens neix un moviment intern , davant les necessitats, sentim que es vital expressar-lo i compartir-lo.
Es una performance social, experimental, participativa.
Ens relacionem amb el públic a través de la dansa, farem partícip al públic nens i adults a endinsar-se en les
fotografies on descobrir el que no es veu a simple vista, i donarem un espai perquè dibuixin i deixin plasmats
les seves sensacions i emocions, a través de pigments ( es netegen fàcilment amb aigua).

A través de la dansa contemporània, a través de les paraules i amb una mostra de fotografies fetes en la nostra
experiència de vida descobrint l’altre punt de vista.
Si ens fixem, podem percebre que hi ha més enllà, descobrir nous mons, amb formes i colors, es la seva
manera de comunicar-se i així donar llibertat d’expressió.

I tu que veus?
Les persones com l’aigua ens fan de
mirall

I tu, des d’on ens mires?
Si et fixes ens descobreixen nous
miratges
I ara, QUE VEUS?

Establint un tipus de relació que aprofundirem en l’intercanvi de paraules, formes, melodies, pintures,
moviments, textures, olors que ens produeixen sentiments, emocions, sons, sensacions que creativitat
experimental amb els coneixements que trobem al nostre entorn jugant, creant, deixant volar l‘imaginació.
Volem seguir descobrint éssers, compartir, conèixer i donar a conèixer els dons que ens envolten. Noves i
diverses maneres de fer.
La DIVERSITAT ens inspira infinites possibilitats de SENSACIONS, PERCEPCIONS un altre mirada
VOLEU VIURE UNA EXPERIENCIA PINEAL ?

QUI SOM?

Patricia Carmona Hidalgo
Persona, gimnasta, ballarina, activista pèls drets de
les persones amb diversitat funcional, performer,
activista per la diversitat sexual, buscadora de nous
mons, educadora social.
Neix a Granollers el 12 de Setembre de l'any 1982
Descobreix la Fragilitat de la vida a primerenca edat,
després d'un accident esportiu, passa a descobrir un
nou mon en cadira de rodes. Que la farà viure
Situacions Molt discriminatòries PERÒ on també
trobarà la bellesa i la Força de la Vulnerabilitat.
La seva inquietud pel cos, moviment, li porta a
Conèixer a Jordi Cortés, on funda el col·lectiu de
dansa-teatre Liant la Troca. Des del 2010 ha realitzat més de 50 actuacions en Diferents escenaris com El
Mercat de les Flors Dintre del Festival L'art d'Impossible o el CCCB (Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona) Dintre del Festival de Dies de Dansa així com en diferents espais Públics sempre des d' 'una
perspectiva de lluita per la diversitat. També Treballa amb Diferents Companyies de dansa com la companyia
de Pares Sueltos de Saragossa. Activista de les aliances transfeministes de les persones amb diversitat
funcional, participa activament en diferents projectes com picknic mutant, el Curtmetratge Nexes, el videoclip
de Nacho Vegas en l'última atrocitat, la pel·lícula Viure i altres ficcions on es fa visible la sexualitat dels cossos
que no encaixen en els paràmetres de normalitat corporal, a els documentals de TREBOLS de quatre fulles de
Betevé.

NLSA
Nuria Lidia Sarmiento Arias
Persona, mare, gimnasta, entrenadora de gimnàstica
esportiva, amb coneixements de Qi Gong, ballet, natació
sincronitzada, plates, mètode Alexander, hipopressius,
wuatsu, sacro craneal, arterapia, plantes, nutrició, pnl
Neix el 30 d' Octubre de 1977 on viu 30 anys al Poble de
Montseny, en el parc Natural, al costat del riu tordera. D
'aquí li neix la passió per la Natura i la relació que te amb
ella. Ha fet d' informadora i vigilant d'incendis del parc on
va experimentar la relació de l humà i la natura.
Compaginant la tasca D entrenadora de gimnàstica a nivell
competicions i després de la lesió D una companya D equip.
S endinsa a conèixer en profunditat el cos humà i el seu art.
Amb més de 15anys D experiencia oferint classes a nens, joves, adults i diversitats funcionals, dona a conèixer

i fomentar la consciencia corporal, enfortir l estructura, corregint postures i aportant flexibilitat a les
articulacions. Escoltar L interior del cos, dissoldre tensions. Trobar L harmonia cos ment i natura. Fer nos
conscients de com flueix L energia pel nostre cos i augmentar-la.
Ha participat en espectacle de la Fura dels Baus Naumon I en performance Dins o fora. Ha muntat l’exposició
del I tu que veus i Performance audiovisual.
Aficionada a la natura a l espectacle a la fotografia i el cos humà. És entusiasta, positiva i optimista, li agrada
aprendre i dur a la pràctica els coneixements adquirits compartint en tot moment.

Emi Ruiz Hurtado

Persona ser sintiente, pare, ebenista, integrador d’ideies
Assistent personal
Neix a Mollet el 27 d'abril 1970
Entra a treballar al taller familiar als 14 anys, aprenent L art de la
Fusta, on es fa ebenista.
Al 2009 es Jubila i comença la troballa D omplir la seva vida llegint,
passejant, aprenent el massatge Tuina i descobrint un altre
manera de viure, es assistent personal.

Llum D Estrella
Pura màgia
Neix el 12 de Febrer 2013
Cada dia ens sorprèn amb les seves qualitats empàtiques i com
es relaciona amb el món. I com interactua amb ell.

FITXA ARTÍSTICA
Es una acció de teatre-dansa participativa
Dirigit per: COMPAÑIA CARPE
Música de: COLLAGE
Performers:
-

NuriaLi Sarmiento
Emi Ruiz
Llum d’Estrella
Patricia Carmona

Duració: 60 minuts

FITXA TÉCNICA

L’espectacle al aire lliure, en una plaça. Respectant els mínims d’espai i accessibilitat

Espai: 7 x 7 metres.
Terra pla i llis, sense desnivell i relleu
Taula de so , monitors per al públic i performers
2 micròfons de diadema

CONTACTE
Mail: infonodual@gmail.com
Telèfon 666816715

ACOMPANYEU-NOS

